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NGHỊ QUYẾT
về việc Quyết định chủ trưong đầu tư Dự án:

Cải tạo, nâng cấp tuyến đưòng từ đường cầu  Họ - Hạnh Lâm 
đến đường Tân Khánh - Liên Bảo, đoạn qua thôn Phong Cốc, 

xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đỗi, bỏ 
sung một sổ điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tố chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định sổ 40/2020/NĐ-CP ngàỵ 06/4/2020 của Chỉnh phủ về 
quy định chỉ tiết thỉ hành một sổ điểu của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình sổ 123/TTr-UBND ngày 04/7/2022 của UBND huyện về việc 
quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường 
Cầu Họ - Hạnh Lâm đến đường Tân Khánh - Liên Bảo, đoạn qua thôn Phong 
Cốc, xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; Báo cáo thấm tra của Ban 
Kỉnh tế - Xã hội HĐND huyện, ỷ  kiến thảo luận của đại biếu HĐND tại kỳ họp.

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
từ đường Cầu Họ - Hạnh Lâm đến đường Tân Khánh - Liên Bảo, đoạn qua thôn 
Phong Cốc, xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cho nhân dân đi lại được thuận lợi, tham gia 
sản xuất nông nghiệp, giao lưu phát triển kinh tế trên địa bàn xã Tân Khánh, 
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

2. Phạm vi và quy mô đầu tư: Tổng chiều dài khoảng 1,402 Km được chia 
làm 3 tuyến, cụ thể:

- Tuyến 1: Có điểm đầu từ đường Cầu Họ - Hạnh Lâm {đầu cầu Chằm Sói) 
đến đường Tân Khánh - Liên Bảo {cống Bờ Vụng), dài khoảng 1,05 Km.

- Tuyến 2: Từ Km 0 + 620 {tuyến 1) qua chùa Phong Cốc, dài khoảng 0,262 Km.
- Tuyến 3: Từ Km 0 + 620 {tuyến 1) đến đầu cầu Trắng qua sông 27, dài 

khoảng 0,09 Km.
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- Tuyến 1: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng {châm trước 
một sổ vị trí khó khăn trong GPMB) với B nền = 7,5m, B mặt = 5,5m, mặt 
đường bê tông nhựa và bê tông xi măng. Tuyến 2 và tuyến 3: Thiết kế B mặt = 
4,0 - 5,5m, mặt đường bê tông xi măng.

- Đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục thoát nước trên tuyến kể cả rãnh 
thoát nước dọc và di chuyển cột điện.

3. Dự án nhóm: c.
4. Tổng mức đầu tư: 9,8 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác;

- Địa phương chịu trách nhiệm về công tác GPMB đoạn qua khu dân cư.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2023.

Điều 2. Giao UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình 
thực hiện, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện dự án theo đúng quy 
định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật khác.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và 
các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Vụ Bản khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
thông qua tại kỳ họp thứ sáu ngày 28/7/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/20227.

Nơi nhậrv.
- Thường trực HĐND tình Nam Định;
- UBND tỉnh Nam Định;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử của huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Văn Quyết
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